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Conţinutul succint al cursului:
Cadrul conceptual al patopsihologiei.Normalitate, anormalitate psihică. Factori de condiţionare. Bazele biologice ale
patopsihologiei. Doctrine patopsihologice.Aspecte sociologice în patopsihologie. Influenţe psiho-sociale stresante în
etiopatogenia tulburărilor psihice. Semiologie psihopatologică. Tulburarea diverselor funcţii psihice. Dimensiunea
pulsională şi afectivă a psihismului. Tulburări ale constiinţei. Tulburări formale ale cursului gîndirii. Vulnerabilitate pentru
tulburări psihopatologice. Tulburările de percepţie, atenţie, memorie. Clasificarea internaţională a maladiilor psihice – ICD
şi Manualul diagnostic şi statistic al bolilor mentale – DSM. Psihodiagnostic clinic. Domenii de asistenţă psihologică a
tulburărilor mentale.
Finalităţi de studiu:
La finalizarea acestui curs, studentul va demonstra următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe:
va analiza conceptul de patopsihologie; însuşirea reperelor teoretice, metodologice şi aplicative a patopsihologiei;
parcurgerea punctelor comunce şi a diferenţelor dintre psihoterapie, consiliere, patopsihologie şi asistenţă psihologică;
însuşirea etapelor metodologice ale procesului de psihodiagnostic clinic; reliefarea elementelor specifice activităţilor de
psihodiagnostic clinic şi asistenţă psihologică. cunoaşterea definiţia şi terminologia specifică domeniului studiat;
cunoaşterea cadrului terapeutic, specificului practicării şi derulării programului de asistare psihologică diferenţiat de forme
de intervenţie; descrierea duratei programelor de asistenţă psihologică; cunoaşterea şi înţelegerea fundamentelor şi
principiilor patopsihologiei, psihodiagnosticului şi asistenţei psihologice; cunoaşterea domeniilor de aplicare ale
patopsihologiei, psihodiagnosticului şi a asistenţei psihologice; descrierea şi caracterizarea modelor de conceptualizare a
problemelor de natură psihologică utilizate în patopsihologie, psihodiagnostic clinic şi a asistenţă psihologică; cunoaşterea
particularităţilor de vîrstă de aplicare a patopsihologiei, psihodiagnosticului şi a asistenţei psihologice; aplicarea
principiilor cercetării psihologice fundamentale şi aplicative în domeniile patopsihologie, psihodiagnostic şi a asistenţei
psihologice.
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